Funcionário de garimpo é
preso
após
tentar
matar
colegas
de
trabalho
em
Itaituba (PA)
(Foto:Reprodução) – Na madruga da última sexta-feira (30), um
funcionário de um garimpo, foi preso após tentar matar dois
colegas de trabalho, em Itaituba, na região sudeste do Pará.
Segundo informações, o crime teria sido motivado pelo fato do
suspeito não concordar com algumas tarefas que eram
direcionadas a ele.
Uma das vítimas, que não quis se identificar, relatou que
estava deitado em seu quarto, quando o suspeito já chegou
desferindo golpes com pé de cabra em sua cabeça. Após isso, a
vítima conseguiu afastar o suspeito do cômodo e trancar a
porta.
Em seguida, o suspeito foi em direção de outro colega de
trabalho, que estava em outro quarto, e desferiu-lhe um golpe
em sua mão, desta vez a arma teria sido uma faca. A vítima
ainda pegou uma outra faca para tentar se defender, momento em
que conseguiu retirar o suspeito de dentro do repartimento e
trancou o quarto.
As vítimas deram entrada no Hospital Regional do Tapajós (HRT)
e, após alta, registraram um Boletim de Ocorrência na 19ª
Seccional de Polícia Civil.
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Adolescente furta objetos de
casa e tenta contra a vida da
mãe em Itaituba (PA)
(Foto:Reprodução) – Um adolescente foi detido suspeito de
cometer furtos e ameaçar a própria mãe, na tarde desta quintafeira (29), no bairro Santo Antônio, no município de Itaituba
(PA).
De acordo com a Polícia Militar, o menor, identificado pelas
inicias G. O. S, de 14 anos, furtou diversos pertences da
própria residência e ainda tentou contra a vida da mãe,
Genilda Oliveira de Sousa, com uma faca pequena (de serrinha).
Além disso ameaçou tocar fogo na própria residência.
O adolescente foi detido e encaminho à 19ª Seccional de
Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis.
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Após tentar matar companheira
a facadas, homem é espancado
em Itaituba (PA)
Lorran Sousa Ramos. Fotos: Júnior Ribeiro
A tentativa de feminicídio aconteceu na noite desta quartafeira (21), por volta das 23h40, na Avenida Getúlio Vargas, em
frente a cidade de Itaituba, sudoeste do estado. Informações
apuradas dão conta de que Lorran Sousa Ramos, natural de
Macapá (AP), morador do distrito de Miritituba, mantem um
relacionamento amoroso com a venezuelana Gabriela Alejanjdra
Mendez Casakinova.
Após uma discussão entre o casal, motivado por ciúmes, Lorran,

de posse de uma faca, desferiu duas facadas na altura do tórax
de sua companheira Gabriela, que tentou correr, mas caiu logo
em seguida, devido à gravidade das perfurações. Em seguida,
populares alcançaram Lorran e o espancaram com chutes e
pontapés. Até cadeiras foram usadas pelos revoltados.
Policiais militares foram acionados. Quando chegaram ao local
encontraram o casal ao solo. De imediato, os militares do
Corpo de Bombeiros foram requisitados para o local. O casal
foi socorrido e levado para o Hospital Regional do Tapajós.
Gabriela, em
uma cirurgia
exames, foi
flagrante e

estado grave devido as perfurações, passou por
e aguarda melhoras. E Lorran passou por alguns
medicado e liberado. Para mais, foi preso em
levado à 19ª Seccional de Polícia Civil de

Itaituba, onde foi autuado por tentativa de feminicídio contra
sua companheira.
Fonte: Blog do Júnior Ribeiro.
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Motorista
filma
cavalo
amarrado e sendo puxado por
carro em Itaituba
Vídeo feito por um condutor mostra o esforço do animal
tentando acompanhar o veículo – (Foto:Reprodução Portal 24
Horas News)
Um vídeo feito por um condutor que passava por uma via do
bairro Jacarezinho, em Itaituba (PA), registrou o momento em
que o motorista de outro veículo puxa um cavalo amarrado por
uma corda em velocidade alta, considerando a situação do
animal. O flagrante foi feito nesta segunda-feira (1º) e
deixou tanto o autor do vídeo quanto moradores da área que
testemunharam a cena revoltados.
Pelas imagens percebe-se que o cavalo precisa trotar para
acompanhar a caminhonete. Consultada sobre o fato, Aline
Borges, auxiliar jurídica da ONG ‘O Sol Nasce Para Todos’, de
Itaituba, disse que as cenas configuram o crime de maus-tratos
a animal e que o condutor da Pampa pode ser penalizado se for
identificado.
O Art. 32 da Lei Nº 9.605, de 12 de Fevereiro 1998, prevê pena
de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da
guarda, ao indivíduo que for enquadrado em situação semelhante
à mostrada no vídeo.
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Motorista tenta embarcar em
balsa que estava desatracando
do porto, e carro quase cai
no Rio Tapajós, em Itaituba
(PA)
Os pneus dianteiros do veículo ficou fora da rampa. Foto:
Reprodução.
Por pouco, uma caminhonete não escapuliu dentro do Rio tapajós
ao tentar embarcar na balsa que faz a travessia entre Itaituba
e Miritituba; e vice-versa. O momento foi registrado por um
aparelho celular.
No vídeo, é possível ver o veículo com os pneus dianteiros já
fora da rampa que dá acesso à embarcação. Enquanto isso, um

grupo de pessoas age colocando calçamentos nos rodados
traseiros e tentando segurar para que o veículo não escapula
nas águas do rio.
Conforme o que se nota pelas características apresentadas nas
imagens, o motorista tentou embarcar no momento em que a balsa
já estava se desatracando do porto com destino ao outro lado
do rio – Distrito de Miritituba.
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Polícia apreende armamentos e
munições na Comunidade do

Penedo, em Itaituba (PA)
(Foto:Reprodução) – Na manhã da última quarta-feira (10), por
volta das 10h, a Polícia Militar realizou a apreensão de
armamentos de fogo e munições na Comunidade do Penedo, em
Itaituba (PA).
A polícia conta que, a pedido do delegado de Polícia Civil,
fez diligências até aquela comunidade com intuito de intimar
um homem conhecido como “Antena” e seus funcionários. Porém,
quando a guarnição chegou ao local, ele tomou rumo ignorado,
deixando duas espingardas (uma calibre 20; a outra, 28),
cartuchos e 3 cartelas de munições.
O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia
Civil para a realização dos procedimentos legais cabíveis.
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